
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____18 січня  2022___ року           Старокостянтинів                         № _____8/2022–р __ 

 

 

Про відзначення Дня Соборності 

України 

 

 

З метою належного відзначення в Старокостянтинівській міській 

територіальній громаді Дня Соборності України, на виконання Указу 

Президента України від 13 листопада 2014 року № 871/2014 «Про День 

Соборності України» та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2022 році Дня 

Соборності України (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів з урахуванням проведення 

протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2.  

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

18 січня 2022  року № 8/2022-р 

 

      План  

заходів з підготовки та відзначення у 2022 році  

 Дня Соборності України 
 

1. Організувати та провести в центральній бібліотеці та бібліотечних 

закладах Старокостянтинівської міської територіальної громади відеоекскурсії 

«Україна є, була і буде», виставки-події «Соборність Духу, Розуму і Серця», 

книжкові виставки, викладки, огляди, літературні експозиції, історичні години, 

експресвиставки, лекції, бесіди «Сила великої Злуки», «Моя єдина Україна», 

«На шляху до Соборної України», «За Україну, за її волю», «В єднанні сила і 

міць держави», «Поети про Соборність». 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради;  

19 січня – 23 січня 2022 року. 

 

2. Провести в клубних закладах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  круглі столи, усні журнали, літературні вечори, 

поетичні читання, вікторини, літературно-музичні композиції «Вона - наш 

витвір, наша мрія, Соборна й вільна Україна», «Соборна мати Україна - одна на 

всіх як оберіг», «Україна - суверенна незалежна держава», «Бережіть Собори 

душ наших», «Україно, твоя доля - єдність, злагода і воля», «За правду, браття, 

єднаймося щиро». 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради;                  

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

3. Організувати в музейних закладах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  фотовиставки, виставки документів «Моя Україна – 

соборна, вільна, неподільна держава». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                               

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

4. Провести в  історико-культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів» 

круглий стіл «Час історичного вибору: ключові події Української революції 

1917-1921 років». 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради;             

21 січня 2022 року.  

 

5. Організувати у мистецькому закладі «Художня школа» та 
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«Самчиківська школа прикладного мистецтва» виставки малюнків вихованців 

«Соборність України. Головні віхи здобуття», «Навіки разом». 

Управління культурної політики і                    

ресурсів виконавчого комітету міської ради;   

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

6. Провести у мистецькому закладі «Музична школа імені Миколи 

Кондратюка «тематичні, патріотичні уроки «Єдина країна - єдиний народ». 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради;                 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

7. Організувати в бібліотеках навчальних закладів освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади онлайн виставки та 

тематичні викладки історичної літератури, історичних документів  «Схід і Захід 

разом!», «Соборність нашої держави», «22 січня - День Соборності України».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

19 січня – 23 січня 2022 року. 

 

8. Провести в закладах освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади виховні години «Акт Злуки - символ консолідації 

всього українського народу». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

9. Організувати в закладах освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади години спілкування, тематичні уроки, лекції, виховні 

бесіди: «Україна - Соборна незалежна держава», «Діти єднають Україну», 

«Єднання заради незалежності». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

10. Провести у закладах освіти міської територіальної громади перегляд 

пластилінового мультфільму «Твоя країна - Україна». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

11. Організувати у закладах освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади виставки малюнків «Україна - наша держава». 
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Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

12. Перегляд в закладах освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади відеороликів «Соборність України - основа держави». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

13. Організувати в закладах освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади вікторини «Як я знаю Україну». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

14. Організувати в Старокостянтинівській міській станції юних техніків 

презентацію фоторобіт до дня Соборності Україна «Україна - це ми». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

15. Провести в Старокостянтинівському міському центрі дитячої та 

юнацької творчості акцію «В День Соборності та Злуки, з Заходу на Схід, всі 

візьмемося за руки, бо один ми рід». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

16. Провести у закладах освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади читання віршів видатних українських поетів: Тараса 

Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

17. Організувати на офіційній сторінці центральної бібліотеки в соціальній 

мережі «Facebook» онлайн виставки «Історичний день злуки», «Сила нації в 

єдності». 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради;  

21 січня - 23 січня 2022 року. 

 

18. Забезпечити на офіційній сторінці КЗК «Центр культури імені
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Володимира Ножки» у соціальній мережі «Facebook» публікацію відеоколажу 

«Єдина країна - єдиний народ». 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

21 січня - 23 січня 2022 року. 

 

19. Забезпечити у клубних та бібліотечних закладах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади публікації тематичних відеопривітань, 

інформаційних онлайн виставок. 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

21 січня - 23 січня 2022 року. 

 

20. Запропонувати релігійним конфесіям Старокостянтинівської міської 

територіальної громади провести молебні за Україну та український народ. 

Управління культурної політики і               

ресурсів виконавчого комітету міської ради;  

19 січня - 23 січня 2022 року. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                 підпис     Наталія  ШАБЕЛЬНИК 

 


